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I. Bevezetés 

 

Napjaink társadalomtudománya aligha kerülheti meg a technológiai fejlődés 

következtében radikálisan megváltozott életkörülményeinkre adandó reflexiót. A 

jogtudomány is hasonlóképp jár el: a társadalmi változások mielőbbi lekövetésére 

törekedve, szinte szükségképpen lépéshátrányban igyekszik különféle szempontok szerint 

kialakított keretek közé szorítani, mederbe terelni a késő modernitás2 társadalmi 

folyamatait. Ilyen kísérletnek tekinthető az adatvédelem átfogó, európai uniós szintű 

szabályozásának megalkotása is, észlelvén, hogy a XXI. században az úgynevezett adat 

milyen jelentős képződménnyé nőtte ki magát. Az írásban vizsgált kérdés az, hogy 

hogyan és miért alkotnak meg egy, az Általános Adatvédelmi Rendelethez (General Data 

Protection Regulation, röviden: GDPR) hasonló „jogszabályszörnyet”, illetve milyen 

hatásai és következményei lehetnek e jogalkotásnak a társadalom különböző szintjeire 

nézve. A pozitív és negatív társadalmi hatások felsorolása helyett azonban megkísérlem a 

félelem (és biztonság), illetve a bizalom szociológiája szempontjából vizsgálni a 

gyakorlatban kialakult helyzetet, utalva a jogismeret, a jogtudat és jogkövetés szerepének 

jelentőségére is. Feltételezésem szerint ugyanis a különböző adatvédelmi szabályzatok, a 

médiában is páratlanul nagy nyilvánosságot kapott GDPR-ral az élen – akarva, vagy 

éppen akaratlanul – a biztonság hamis illúzióját nyújtják az egyének számára, amely 

illúzió kialakulásának és működésének megértése alapvető fontosságú a társadalmi 

tudatosság növelése szempontjából. További érdekes kérdések, amelyeket e helyütt nem 

is lehet célom megválaszolni, hogy hasznos-e vagy inkább „lerombolandó” lenne ez az 

illúzió. Hogy a kívánt és talán el is várt biztonságérzetet az európai kultúrkörben vajon 

miért a jogszabály, az „állam”, a „hatalom” jelenti a társadalom (annak egy része, és/vagy 

az egyes egyének) számára, valamint annak paradoxona, hogy emellett a biztonságérzet 

mellett időről-időre mégis félelem kerül a felszínre, például egyszer az állam növekvő 

adatkezelő és profilalkotó tevékenysége kapcsán,3 másszor pedig éppen az állami 

                                                 
1 A tanulmány a 2020-ban megvédett szakdolgozatomon alapul, amelynek címe Az információs társadalom 

szociológiája: Az adatvédelem jogi szabályozása a bizalom, a félelem és a jogtudat szemszögéből. 

Konzulens: Sik Domonkos habilitált egyetemi docens (ELTE TáTK). 
2 „A »késő modernitás« kifejezést mások mellett Anthony Giddens kezdte el használni a nyolcvanas évek 

posztmodernvitájában. Ez a vita a körül a kérdés körül folyt, hogy vajon egy új – a kettős forradalommal 

kezdődő – modernitáson túli történelmi korszakba érkeztünk-e vagy sem. A késő modernitás kifejezés 

segítségével Giddens annak a meggyőződésnek próbált hangot adni, hogy a modernizációs folyamatok a 

XX. század végére nemhogy befejeződtek volna, utat nyitva a posztmodern új korszakának, hanem 

épphogy csak elkezdtek kiteljesedni. Amit napjainkban megélünk, az a modernitás radikalizálódása, mely 

elsősorban a reflexivitásban fejeződik ki. A modernitás egyre inkább leleplezi saját ellentmondásait, és 

lerombolja saját mítoszait.” Sik Domonkos: Ideológia a késő modernitásban. 

www.szuveren.hu/tarsadalom/ideologia-a-keso-modernitasban (Letöltve: 2021. január 10.) 
3 A Kína területén élő muszlim ujgurok megfigyelése és bebörtönzése szakértők szerint az első példa az ún. 

racial profiling jelenségére. Paul Mozur: One Month, 500,000 Face Scans: How China Is Using A. I. to 

Profile a Minority. https://www.nytimes.com/2019/04/14/technology/china-surveillance-artificial-

intelligence-racial-profiling.html (Letöltve: 2021. január 8.) 
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igazságszolgáltatás szerveit megelőzően – vagy ha úgy tetszik, helyettük – fellépő 

óriásvállalatok túlzott cenzori hatalma nyomán.4 A célom a fönt említett körülményeknek 

a feltárása az imént leírt – meglehetősen ambivalens állapotot eredményező – diskurzust 

és annak résztvevőit, az ő tevékenységeiket, motivációikat vizsgálva, hogy 

realisztikusabban tekinthessünk az európai uniós és más adatvédelmi szabályok tényleges 

funkciójára, szerepére a társadalomban. 

 

Azon kívül, hogy a GDPR megalkotása óta a legtöbb érintett entitás szabályzatok 

gyártásába kezdett, hihetetlen mennyiségű munkát keletkeztetve az ügyvédeknek, profitot 

termelve az adatvédelmi tisztviselő képzések szervezőinek, és maguknak az „új szakma” 

(adatvédelmi tisztviselő, vagy az angol rövidítéssel élve gyakran DPO) képviselőinek, 

vajon milyen egyéb következményekkel jár még a GDPR? Tényleg csupán a hatékony 

adatvédelem területileg is átfogó eszköze született meg a Rendelet formájában? Az 

Európai Unió Bíróságának és az Emberi Jogok Európai Bíróságának adatvédelmi 

esetjogát tekintve úgy tűnik, hogy a Rendelet egyelőre elsősorban a közérdekű adatok 

kezelésével kapcsolatban lehet hatékony, illetve különböző, főként a vállalkozások 

adatkezelési elveire és eljárásaira vonatkozó alapvető követelmények lefektetését 

eredményezte. Ilyen volt a hazánkban is médianyilvánosságot kapott, a Planet49 nevű 

cég online nyereményjátékával összefüggő sütik5 kezelésével kapcsolatos ügye, melyet a 

német fogyasztóvédelmi szövetség kezdeményezett az Európai Unió Bírósága előtt,6 

vagy a Fashion ID vállalkozás által a Facebook „Tetszik” gombjának a saját honlapon 

történő elhelyezéséből (és az ezért vállalt felelősség megosztásával összefüggő 

kérdésekből) eredő ügye.7 

 

A sérelmet szenvedett egyének lehetősége kártérítés érvényesítésére, a nemzeti 

adatvédelmi hatóságok bírságolási joga, illetve a bírósághoz fordulás általános joga, de 

különösen az, hogy ezekkel milyen gyakorisággal élnek az említett szereplők, bár 

rendkívül érdekes vizsgálati terület, nem sokat árul el a rendelet által az adatvédelemmel 

kapcsolatos társadalmi szemléletben előidézett esetleges változásokról. A rendelet 

elfogadásával kapcsolatban ugyanis többen, így a KPMG jogászai is kiemelték a 

szemlélet fontosságát: „ha a (munkavállalói) gondolkodásban nem érvényesítjük a GDPR 

követelményeit, a felkészülésre költött forintok könnyen a semmibe vesznek”.8 A 

                                                 
4 Donald Trump Suspended From Facebook Indefinitely, Says Mark Zuckerberg. 

https://www.theguardian.com/us-news/2021/jan/07/donald-trump-twitter-ban-comes-to-end-amid-calls-for-

tougher-action (Letöltve: 2021. január 8.) 
5 A NAIH adatvédelmi értelmező szótárának meghatározása szerint a sütik (cookies) „rövid adatfájlok, 

melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott 

infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. (...) segítségükkel 

nyomon követhetőek a felhasználó böngészési szokásai”. https://www.naih.hu/adatvedelmi-szotar.html 

(Letöltve: 2021. január 9.) 
6 C-673/17. számú ügy, az ítélet magyar szövegét lásd az alábbi elérhetőségen: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218462&pageIndex=0&doclang=hu&mo

de=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=947346. (Letöltve: 2020. március 28.) 
7 C-40/17 számú ügy, az ítélet magyar szövegét lásd az alábbi elérhetőségen: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216555&pageIndex=0&doclang=HU&m

ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9447737. (Letöltve: 2020. március 28.) 
8 A KPMG válaszol: 5 tipikus felkészülési probléma, 5 megoldás. Adatvédelem a gyakorlatban: Készüljön 

fel velünk a GDPR-ra! HVG Különszám, HVG Kiadó, 2018. március, 9. o. 
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Rendelet preambulumának (9) bekezdése az európai uniós adatvédelmi kérdésekben 

korábban irányadó 95/46/EK irányelv fennállása alatt kialakult bizalomhiányt jelöli meg 

a rendelet megalkotásának egyik okaként, kiemelve, hogy a nevezett irányelv nem 

akadályozta meg, „hogy széles körben az a benyomás alakuljon ki, hogy természetes 

személy védelme – különösen az online tevékenységek esetében – jelentős 

kockázatoknak van kitéve”. Ezek mellett természetesen utal még a bekezdés az azonos 

szintű tagállami védelem hiányára, amely a személyes adatok szabad áramlásának, s 

ezáltal a hatósági együttműködésnek, de akár gazdasági tevékenységek uniós szintű 

folytatásának is akadályában állhat amellett, hogy a piaci versenyt torzító hatásai 

jelentkeznek.9 

 

A rendeletben megfogalmazott célok ellenére azonban egyre több kutatás és tanulmány 

mutat rá olyan problematikus kérdésekre, amelyek arra engednek következtetni, hogy a 

napjainkra kialakult mediatizált világban,10 napjaink digitalizált, technológiai fejlődés 

által markánsan meghatározott körülményei között a GDPR a gyakorlatban valójában az 

egyéni tudatosságot csökkenti (például azáltal, hogy gombnyomások és jelölőnégyzetek 

szintjére redukálja a hozzánk köthető legfontosabb információkról történő rendelkezést) – 

miközben a rendelet deklarált célja a tudatosság növelése, ezáltal a kölcsönös bizalom 

megteremtése. Csakhogy az egyének számára a biztonság ígéretével kecsegtető 

szabályzatok életbe lépését követően lassan világossá válik, hogy a jelölőnégyzetek 

önmagukban nem védhetik meg őket, ha ők maguk nem a kellő tudatossággal járnak el a 

különböző szolgáltatások igénybevétele során. Ennek a folyamatnak az eredményeként 

tehát paradox módon éppen egy általános bizalmatlanság alakul ki bennük, annak minden 

pszichológiai következményével együtt. 

 

Ügyvédek körében általánosan hangoztatott tapasztalat, hogy a GDPR a gyakorlatban 

„nem működik”. A működés kifejezés leegyszerűsítő értelmezését elkerülve11 annyi 

megállapítható, hogy valóban számtalan példa említhető a gyakorlatból, amelyben az 

ügyvédeket mindössze „átnézés és aláírás” céljából keresik meg az ügyfelek az általuk 

internetről letöltött, vagy más cégek adatvédelmi dokumentumaiból összeállított 

„adatvédelmi szabályzattal” és „adatvédelmi tájékoztatóval”. A GDPR létezésének 

legüdvözlendőbb mozzanata lehetne az alapelvi jellegű szabályozás, amely megteremtené 

a lehetőséget az ésszerű és minden esetben az adott helyzethez és körülményekhez 

igazodó megfelelés és jogalkalmazás számára. A gyakorlatban azonban olykor 

katasztrofális eredményeket produkál, amikor a mindössze néhány főt számláló gazdasági 

társaságok különösebb jogi szaktudás és az alapvető mögöttes célok magukévá tétele 

                                                 
9 GDPR Preambulum (9) bekezdése. 
10 A társas világ (a valóság) mediatizált felépítésével összefüggő kérdésekről (Berger és Luckmann 

nyomán) egyebek helyett lásd: Nick Couldry – Andreas Hepp: The Mediated Construction of Reality: 

society, culture, mediatization. Polity Press, 2017. 
11 Elég, ha csupán arra utalunk, hogy globális szinten hiánypótlónak számít mind a kezdeményezés, mind 

az Európai Unió szabályozási gyakorlata, összevetve például az USA gyakorlatilag nem létező 

szabályozásával, amelynek következtében például napi szinten hallhatunk részleteket arról, hogy a 

Facebook alapítója ellen folyó eljárások során milyen nehézségekbe ütközik az igazságszolgáltatás. Zach 

Wichter: 2 Days, 10 Hours, 600 Questions: What Happened When Mark Zuckerberg Went to Washington. 

https://www.nytimes.com/2018/04/12/technology/mark-zuckerberg-testimony.html (Letöltve: 2021. január 

8.) 
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nélkül próbálnak megfelelni egy olyan szabályozásnak, amelyet eredendően bizonyos 

gigantikus vállalatok megkérdőjelezhető adatvédelmi gyakorlatának mederbe terelésére 

álmodtak meg. Mivel a GDPR mindenkire kötelező és egyébként is nagy társadalmi 

nyilvánosságot kapott a magyarországi alkalmazásának kezdete, lehetőség nyílt arra, 

hogy az egyének, akik egyszerre alanyai a megfelelés és az „érvényesítés” oldaláról, e két 

szempont egyesítésével tekintsenek a szabályozás működésére. A rendelet miatt a 

legkisebb vállalkozások is hosszú szabályzatok megalkotására kényszerülnek úgy, hogy 

közben a mögöttes elveknek történő precíz megfelelésre gyakran ténylegesen nem 

képesek. Azokban a szereplőkben, akik mindössze formálisan törekszenek a megfelelésre 

az egyik oldalról (és azokban, akik ezt a gyakorlatot ismerik, vagy akár ebben 

közreműködnek) alappal fölmerülhet a kérdés, hogy a formális követelményeknek (a 

látszatnak) való megfelelésen túl milyen adatvédelmi hatékonysággal és odafigyeléssel 

találkozhatnak a másik oldalon – tudniillik olyan esetekben, amelyekben az ő adataik 

védelméről és biztonságáról volna szó. 

 

A GDPR megalkotásakor a legfőbb cél a nagyobb amerikai vállalatok (és az EU-n kívüli 

egyéb szereplők) gazdasági, politikai stb. érdekeltségeinek és lehetőségeinek 

visszaszorítása volt, a szabályalkotás körüli óriási társadalmi diskurzus hatásainak 

következtében azonban elképzelhető, hogy a kiszorítani kívánt szereplők és piacok 

formális GDPR-megfelelésében megnyugvást lelve egyre „fegyelmezetlenebben” 

használjuk majd a közösségi médiát, ezzel valójában az eredeti cél ellentétét valósítva 

meg. Az írás célja közelebb kerülni ennek a jelenségnek a mélyebb megértéséhez és 

meggyőző érveket sorakoztatni fel az említett ellentmondásosság létezése mellett. 

 

II. Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) hatályba lépésének körülményei 

 

2018 tavaszán a magyar sajtóban szokatlanul nagy figyelmet kapott a GDPR, illetve 

ennek „átültetése” a magyar jogrendszerbe. A magyar vállalkozások – bár már évekkel 

korábban is lehetett tudni a vonatkozó rendelet hatályba lépéséről – csak meglehetősen 

későn kaptak észbe, tehát egyfajta „tűzoltási tevékenység” volt jellemző mind a 

felkészülés és az értelmezés oldaláról érintett jogi szakmai közösségre, mind pedig a 

gazdasági életnek az alkalmazkodást, a megfelelőséget és az alkalmazást megvalósítani 

törekvő kisebb, közepes, vagy nagyobb méretű szereplőire.12 

 

Az európai uniós adatvédelmi rendelet kötelező alkalmazásának kezdő időpontja, 2018. 

május 25. napja, tehát igencsak fenyegető módon közeledett, miközben a legtöbb érintett 

személy és a rendelet hatálya alá tartozó szervezet még nem is értette, hogy milyen 

jellegű és komolyságú kötelezettségekkel jár majd ez az egész őrá és a tevékenységére 

nézve, már amennyiben egyáltalán tisztában volt vele, hogy ő maga is potenciálisan 

érintett a rendelet által (a kelleténél ugyanis többen vélték úgy, hogy nem lesznek azok). 

A jogászok, valamint az informatikában, illetve az adatvédelemben járatos szakemberek 

már különféle felkészítő tanfolyamokat is elkezdtek szervezni – természetesen az ehhez 

tartozó képzési anyagoknak az elkészítésével együtt –, amellyel a Data Protection Officer 

                                                 
12 A jelenség rendkívül részletes leírásához lásd még: Sepsi Tibor: Milliárdos károkat okozhatott a GDPR-

pánik, pedig messze nincs még vége. https://atlatszo.hu/2018/05/31/milliardos-karokat-okozhatott-a-gdpr-

panik-pedig-messze-nincs-meg-vege (Letöltve: 2020. március 29.) 



21 

 

(DPO), vagyis az „adatvédelmi tisztviselő” képesítést szerezhették meg a képzéssel 

összefüggésben meghatározott követelményeket megfelelő színvonalon teljesítő 

jelentkezők. Még ekkor sem volt azonban világos, hogy pontosan kinek lesz kötelező a 

továbbiakban ilyen tisztviselőt alkalmaznia, ahogy az sem, hogy egyáltalán mennyire 

fogja szigorúan ellenőrizni a rendelet betartását az adatvédelemi ügyekben illetékes 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH). A GDPR ugyanis 

eltéréseket tartalmaz a 250 főnél kevesebb személyt foglalkoztató szervezetek esetében,13 

illetve az adatvédelmi tisztviselővel foglalkozó 4. szakasz (a 37. cikkben) meglehetősen 

homályosan írja körül azon eseteket, amelyekben az adatkezelőnek és az 

adatfeldolgozónak adatvédelmi tisztviselőt kell kijelölnie.14 

 

Amennyiben kijelölési kötelezettség nem áll fenn, a korábbi európai uniós adatvédelmi 

irányelv 29. cikkével kijelölt, a személyesadat-feldolgozás vonatkozásában az egyének 

védelmével foglalkozó munkacsoport (gyakran WP29, vagy 29. cikk szerinti 

Munkacsoport, vagy egyszerűen Munkacsoport)15 GDPR-ral kapcsolatban is irányadó 

véleményeinek egyike szerint az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó azt is köteles 

megindokolni, hogy miért nem tekintette szükségesnek adatvédelmi tisztviselő 

kijelölését, amellett, hogy a kijelölés mérlegelésének eredményeit összefoglaló 

dokumentációt is megőrzi.16 Az említett pozícióval kapcsolatban kérdéses volt továbbá az 

is, hogy milyen végzettségű személy felel meg az adatvédelmi tisztviselővé történő 

kinevezés feltételeinek. A Rendelet 37. cikkének (5) bekezdéséből ugyanis mindössze 

annyit tudtunk meg, hogy ezt a személyt „szakmai rátermettség és különösen az 

adatvédelmi jog és gyakorlat szakértői szintű ismerete, valamint a 39. cikkben említett 

feladatok ellátására való alkalmasság alapján kell kijelölni”. 

 

PÉTERFALVI Attila, a NAIH elnöke több szóbeli nyilatkozatában igyekezett megnyugtatni 

a hazai érdeklődőket, eloszlatni a majdani, a jogszabály szövegének értelmezésével 

kapcsolatban felmerülő, gyakran akár az abszurditás határát is súroló félelmeket.17 Ahogy 

a hazai szakmai közösség jó része, úgy ő is tisztában volt vele, hogy az értelmezést 

megnehezítette, és ezáltal az aggályokat erősítette a rendelet generálklauzulás 

szabályozási módszere. Ez elsősorban azt jelenti, hogy pontos meghatározások és 

felsorolások helyett a GDPR (sokszor túlságosan) általános fogalmakkal dolgozik (erre 

egy példa lehet a „technikai és szervezési intézkedések” fogalma, amelyet a 

                                                 
13 Például a nyilvántartások vezetése tekintetében, lásd: GDPR Preambulum (13) bekezdés, illetve GDPR 

30. cikk (5) bekezdés. 
14 Lásd: GDPR 37. cikk (2) bekezdése, az ún. Superman klauzula, amely lehetővé teszi, hogy egy 

vállalkozáscsoport közös adatvédelmi tisztviselőt jelöljön ki, ha ez a személy valamennyi tevékenységi 

helyről könnyen elérhető. 
15 A Munkacsoportot mára felváltotta az Európai Adatvédelmi Testület (European Data Protection Board), 

amely az egységes jogalkalmazás megteremtése érdekében kötelező döntéseket is hozhat. A Munkacsoport 

korábbi, GDPR-ral kapcsolatos iránymutatásait azonban az EDPB is megerősítette. 

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/news/endorsement_of_wp29_documents_en_0.pdf (Letöltve: 

2020. március 29.) 
16 Adatvédelem a gyakorlatban: Készüljön fel velünk a GDPR-ra! HVG Különszám, HVG Kiadó, 2018. 

március, 18. o. 
17 Farkas Dávid: GDPR: a fokozatosság elve érvényesül a büntetéseknél. 

https://infostart.hu/belfold/2018/05/28/gdpr-peterfalvi-az-emailekrol-es-a-buntetesekrol (Letöltve: 2021. 

február 22.) 

https://infostart.hu/belfold/2018/05/28/gdpr-peterfalvi-az-emailekrol-es-a-buntetesekrol
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meglehetősen magas összegű bírság lehetőségével szembenéző kisvállalkozók például 

korántsem mindegy, hogy hogyan értelmeznek). Az ebből a szabályozási felfogásból 

eredő bizonytalanságot még tovább erősítette a NAIH a maga meglehetősen passzív 

magatartásával, amelynek szemléletes példája az, hogy eleinte a rendelet alkalmazásával 

összefüggő számtalan kérdésre válaszként mindössze néhány oldalas tájékoztatókat tettek 

közzé.18 Az értelmezéssel kapcsolatos aggodalmakat erősítette az a tény is, hogy a 

rendelet közvetlenül alkalmazandó, vagyis az egyedi, tagállami jogértelmezésnek az 

európai uniós jog elsőbbségére tekintettel nincsen helye. 

 

Amellett, hogy a fentiekben említett aggodalmak közül sok nem bizonyult teljesen 

alaptalannak, meg kell említeni, hogy maga PÉTERFALVI Attila sem tudhatta egészen 

pontosan, hogy mire lehet majd számítani a jövőben a GDPR gyakorlati érvényesítése 

kapcsán. Ami biztos volt, hogy 2018. május 25-től hazánkban is közvetlenül 

alkalmazandó lesz egy európai uniós, általános érvényű rendelet, amelynek be nem 

tartása esetén akár húszmillió eurós bírság is kiszabható lesz az érintett adatkezelőre.19 

Ráadásul, ettől a bírságtól – a GDPR hatályba lépését követően – előreláthatóan sem a 

NAIH-nak, sem pedig más hasonló szervnek nem áll majd hatáskörében eltekinteni, 

illetve nem áll majd módjában mérsékelni azt. Ennek az oka az, hogy az európai uniós 

rendelet jellegénél fogva általános érvényű és közvetlenül alkalmazandó a 

tagállamokban, vagyis legfeljebb a szigorúbb szabályozás irányába történő eltérés 

megengedett a tagállamok részéről.20 

 

A GDPR életbe léptetését követően eleinte fölmerült például az is, hogy a 

kisvállalkozókat az első szabályszegésük alkalmával még nem fogja megbüntetni a 

NAIH. Ezen vélekedések alapja az a rendelkezés volt, hogy a GDPR megfelelőség 

szellemében módosított, az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 75/A. §-a 

kimondta azt, hogy a Hatóság a hatásköreit minden esetben az arányosság elvének 

figyelembevételével gyakorolja. Ezt még azzal finomította a törvényi rendelkezés 

szövege, hogy az arányosságot különösen azzal kívánja elősegíteni, hogy „a GDPR 

előírásainak első alkalommal történő megsértése esetén a jogsértés orvoslása iránt – az 

általános adatvédelmi rendelet 58. cikkével összhangban – elsősorban az adatkezelő vagy 

                                                 
18 A GDPR alkalmazásának megkezdése körüli hangulatról, a szakmai szempontból felmerülő kérdésekről 

és az átállási, megfelelési folyamat egészéről hasznos és átlátható blogot vezetett Pók László ügyvéd, 

melyben viszonylag jól visszakereshető, hogy adott időpontban mely információk álltak, állhattak 

rendelkezésére egy az adatvédelmi jogban járatos jogásznak, illetve az egyes hivatalos szervek mely 

dokumentumokat és közleményeket nagyjából mikor tettek közzé. Egyik bejegyzésében a szerző utal a 

NAIH egyes kérdésekben mutatott kevéssé aktív magatartására, illetve egy konkrét esetben hivatkozik a 

felügyelő hatóság által korábban közzétett kettő, illetve három oldal terjedelmű iránymutatásokra. Pók 

László: GDPR: Az első hét. https://gdpr.blog.hu/2018/06/04/gdpr_az_elso_het (Letöltve: 2020. március 

29.) 
19 GDPR 58. cikk. 
20 A közvetlenül alkalmazhatóságról jó elemzés olvasható az alábbi elérhetőségen. GDPR összefoglaló, 

GDPR lényege, gyakorlati tanácsok vállalkozók, weboldalak számára. 

https://elemzeskozpont.hu/vallalkozas/gdpr-osszefoglalo-gdpr-lenyege-gyakorlati-tanacsok (Letöltve: 2020. 

január 11.) 
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adatfeldolgozó figyelmeztetésével intézkedik”.21 Mindez tehát korántsem jelentette sem a 

kisvállalkozók, sem pedig a középvállalkozók „mentesülését”, valamint azt sem, hogy a 

legelső szabályszegésük esetén automatikusan csak figyelmeztetést alkalmazna a NAIH. 

 

A Deloitte jogászainak az Infotv. módosítására vonatkozó törvénytervezet benyújtását 

követően kialakított aktuális értelmezése a helyzetről jól érzékelteti a kérdéses 

rendelkezéssel kapcsolatos kétségeket: „Az előzetes kommunikációval összhangban tehát 

a NAIH elsősorban figyelmeztetné az adatvédelmi jogszabályoknak nem megfelelően 

működő adatkezelőket és adatfeldolgozókat. A törvényjavaslat szövegéből ugyan nem 

következik, hogy a fenti rendelkezés célja a szolidáris eljárás kizárólag KKV-kal 

szembeni alkalmazásának megalapozása, de ez kiolvasható az előterjesztéshez fűzött 

indokolásból, valamint az elmúlt napokban a NAIH és a Kormány által megtett 

nyilatkozatok is ezt erősítik. A gyakorlatban ez azt jelentené, hogy a KKV-k első ízbeni 

jogsértése esetén a NAIH csupán figyelmeztetést és egyéb a bírságnál enyhébb 

szankciókat (pl.: bizonyos, a jogszabályoknak nem megfelelő adatkezelési tevékenységek 

megtiltása, az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelésre utasítás, stb.) alkalmazna. 

Az előterjesztésben foglaltak és a kapcsolódó kommunikációk arra engednek 

következtetni, hogy a nagyvállalatok esetében a NAIH nem feltétlenül fogja követni ezt a 

gyakorlatot, így vélhetően a NAIH a nagyvállalatok körében fog élni a bírságolás jogával. 

Hangsúlyoznánk, hogy az előterjesztésben foglaltak nem úgy értelmezendők, hogy a 

KKV-k mentesülnek a GDPR megfelelés alól, ugyanis súlyos jogsértés esetén nem 

zárható ki a bírság alkalmazása velük szemben sem. Erre figyelemmel javasolt a KKV-

nak is megtenni a GDPR megfeleléshez szükséges lépéseket.”22 

 

Az átállás folyamatát övező „általános pánikhangulat” leírását követően egyesek számára 

talán megdöbbentő azt olvasni, hogy hazánkban természetesen a jelenlegi európai uniós 

adatvédelmi rendelet bevezetése előtt is létezett adatvédelem. Az Infotv. ekkor még az 

Európai Unió általános adatvédelmi rendeletével párhuzamosan, annak mindössze 

nyolcvan-kilencven százalékban megfelelő tartalommal létezett.23 A szövegegyüttes 

átfedésére vonatkozó ezen szám első látásra talán nagynak tűnik, a jogi szabályozásban 

azonban – különösen a jogegységesítésre törő európai uniós szabályozásban – korántsem 

számít kirívóan nagymértékű megfelelésnek. 

 

Már maga a tény, hogy a két említett jogszabályt egy ideig bármiféle harmonizáció 

nélkül, egymással párhuzamosan kellett alkalmazni, illetve egyszerre kellett a 

tagállamoknak az általuk támasztott feltételeknek megfelelni, szintén nem segítette a 

helyzet hatékonyabb tisztázódását. Annak ellenére ugyanis, hogy a GDPR 2018. május 

25. napjával vált alkalmazandóvá, illetve annak dacára, hogy az Európai Unió teljes 

mértékben megfelelő, két esztendős felkészülési időt biztosított mind az adatkezelőknek 

                                                 
21 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.) 

75/A. § 
22 A Kormány a NAIH-ot jelölné ki a GDPR szerinti felügyeleti hatóságnak. 

https://www2.deloitte.com/hu/hu/pages/ado/articles/gdpr-felugyeleti-hatosag.html (Letöltve: 2020. március 

29.) 
23 Minderre vonatkozó tájékoztatást és adatokat például a következő átfogó kézikönyvben találhatunk: 

Bölcskei Krisztián: GDPR Kézikönyv 2018: Új Európai Uniós Adatvédelmi Szabályozás. Budapest, 2018, 

7. o. 
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és adatfeldolgozóknak, mind pedig a tagállami jogalkotóknak az alkalmazkodás 

módszereinek kialakításához, sajnálatos módon mindkét oldalon rendkívül jelentős 

késedelem volt tapasztalható. Az egyes hazai vállalkozások megfelelőségi felkészülése, 

illetve mindennek a hatékony és széleskörű kontrollja és nyomon követése sok esetben 

még ma sem valósult meg teljesen, ugyanígy késedelmes volt azonban a jogi szabályozás 

megfelelő megváltoztatása is Magyarország részéről. Hazánkban csupán a 2018. évi 

XXXVIII. törvénnyel valósult meg a már említett Infotv. átfogó módosítása. Ez az 

európai jogharmonizációs célú átfogó módosítás 2018. július 25. napján, vagyis a GDPR 

alkalmazási kötelezettségének a beállta után két teljes hónappal jelent meg, a 117. számú 

Magyar Közlönyben, ugyanakkor manapság is változás előtt állnak még az ágazati 

jogszabályok, illetve maga a Munka Törvénykönyve is.24 

 

A jogi szakmai felkészülés mellett az informatika tudománya és gyakorlata sem 

maradhatott le a versenyből: különböző, adatvédelemre szakosodott cégek és az e 

területtel foglalkozó vállalkozások bocsátották ki sorra az ügyfeleket a megfelelőség 

terheitől többé vagy kevésbé mentesítő, esetlegesen az úgynevezett adatvédelmi 

incidens25 felelősségének egy részét is átvállaló szoftveres megoldásaikat. Többek között 

a Microsoft Office 365, felhőalapú megoldásokat is használó termékcsoportja hirdette 

magáról azt, hogy rendkívül könnyen és gyorsan elérhető általa a GDPR-megfelelőség:26 

ennek megfelelően szervezték meg különböző cégek27 – az esetenként akár 

termékismertetővel is egybekötött – szakmai tájékoztatóikat.28 Egyes szakmai, valamint 

újságírói vélemények az említett zűrzavaros körülmények, az átláthatatlanság, illetve az 

érthetetlenség miatt már a felkészülési időszak alatt odáig jutottak, hogy a hatályba lépés 

napját – némi iróniával – „a világ végének kezdeteként” határozták meg.29 

 

A GDPR hivatalos célkitűzése egy a lehetőségekhez mérten egységes, ugyanakkor 

kellően szilárd adatvédelmi rendszer megteremtése, amely hozzájárul a személyes adatok 

védelméhez fűződő alapvető jog hatékony biztosításához, ezáltal pedig az uniós belső 

piac egészséges fejlődéséhez és kiegyensúlyozott bővüléséhez. A piacot azonban 

egyelőre a fent leírtak alapján leginkább az osztja meg, hogy milyen mértékben képesek 

fedezni a jelzett rendelethez történő alkalmazkodás költségeit. Az ilyen költségek közé 

tartozik például az egyes adatvédelmi tisztviselők alkalmazása, a jogászok, az 

                                                 
24 Az adatvédelmet érintő átfogó módosításokról alapos összefoglaló beszámoló olvasható az alábbi 

szakmai tanulmányban. Kéri Ádám (Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ, MKKOK): 

Módosult az Info törvény. https://ado.hu/cegvilag/modosult-az-info-torveny (Letöltve: 2020. január 10.) 
25 Az adatvédelmi incidensnek a szabályozásával két cikke is foglalkozik az európai uniós adatvédelmi 

rendeletnek, lásd: GDPR 4. és 32. cikkei. 
26 A Microsoft vállalatcsoportnak a szakmai tájékoztatója a következő elérhetőségen megtalálható. 

Microsoft 365 GDPR Action Plan: Top Priorities for Your First Thirty Days, Ninety Says, and Beyond. 

https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/gdpr-action-plan (Letöltve: 2020. január 11.) 
27 Egyéb megoldások például a következők. A GDPR követelmények és a GDPReg szoftver, általános 

tájékoztató. https://www.gdpreg.hu (Letöltve: 2020. január 12.) 
28 Szintén egy említésre méltó megoldás a következő. GDPR szoftver. https://gdpr-szoftver.hu (Letöltve: 

2020. január 12.) 
29 Egy humoros, ironikus írásként említhető például az alábbi ügyvédi paródia. Réczei Géza: Miért 

kezdődik az emberiség kihalása május 25. napján? 

https://www.facebook.com/lebbezzunkfel/photos/a.1780363708887939/2074192009505106/?type=1&theat

er (Letöltve: 2020. január 10.) 
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informatikusok bevonása a projektbe, az ő hatékony felkészítésük, a szükséges szoftverek 

beszerzése, mindezzel párhuzamosan az egyes érintett munkavállalók felkészítése, vagy 

éppen az ügyfelek tájékoztatása, nem is beszélve a tárgyi és infrastrukturális feltételek 

megteremtésének költségeiről. Az ilyen értelemben vett megfelelésre tehát jóval 

kevesebb ráfordítást képes előteremteni egy egyszerű magyar kisvállalkozó, mint 

mondjuk a rendelet megalkotása során elsősorban figyelembe vett Google, Facebook 

vagy éppen Amazon nemzetközi, illetve nemzetek fölötti óriáscégek.30 A problémát 

tovább fokozza, hogy a GDPR kívánalmainak megfelelően az egyének adatainak védelme 

nem függhet a felhasznált technológiai megoldásoktól.31 

 

III. A GDPR a gyakorlatban 

 

A rendelet által érintett szereplőket sorra véve jogosan merül fel a kérdés, hogy kinek és 

milyen előnyei származnak annak alkalmazásából. A fent leírt eseményekkel párhuzamba 

állítva válik igazán érdekessé a vizsgálandó kérdés. Hogyan jutottunk el onnan, hogy két 

és fél évvel ezelőtt, 2018 tavaszán, a legtöbben még úgy hitték, hogy a GDPR 

valószínűleg a GPS-nek egy korszerűbb változata,32 odáig, hogy manapság olyan 

hirdetéseknek, hírleveleknek és tájékoztatóknak a tömkelegét találjuk, amelyek 

következetesen alkalmazzák a „Ha adatvédelem, akkor GDPR”, és ehhez hasonló 

hangzatos szófordulatokat. 

 

Az állampolgároknak a XXI. században számtalan jogos igénye merült föl az információs 

technológia fejlődése és terjedése nyomán. Elegendő arra gondolnunk, hogy mennyire 

alapvetővé vált, hogy a munkáltatók ellenőrzik egy adott álláshirdetésre jelentkező 

személynek valamely közösségi média felületen létrehozott (általában a Facebook) 

profilját. Illetve elmerenghetünk azon is, hogy akár még a későbbi munkakapcsolatot is 

milyen mértékben befolyásolhatja az egyének közösségi médián belüli viselkedése és 

kapcsolattartása.33 Az információs technológia lehetőséget nyújt arra, hogy a távolabbi 

köreink is viszonylag privát élettereinkbe nyerjenek betekintést. Ezt ugyan mi magunk 

tesszük lehetővé, mégis ezzel egy időben előáll egy igényünk arra, hogy mi is 

kontrollálhassuk és ellenőrizhessük. Joggal várjuk el, hogy mindez sem kötelező ne 

legyen, sem pedig hátrány ne érhessen bennünket a „kimaradás” miatt (például ne 

részesíthessenek hátrányos megkülönböztetésben egy állásinterjún, amennyiben nem 

rendelkezünk Facebook profillal, vagy ha rendelkezünk ugyan, de valamilyen okból 

                                                 
30 Az óriáscégeknek, valamint a kisvállalkozásoknak a szembetűnő felkészülési aránytalanságait elemzi a 

következő írás. Koppány Zsombor: A GDPR piaci hatásai. https://arsboni.hu/a-gdpr-piaci-hatasai 

(Letöltve: 2020. január 12.) 
31 GDPR Preambulum (15) bekezdés 
32 Egy a Microsoft által 2017 októberében és novemberében végzett kutatás adatai alapján például a magyar 

vállalkozásoknak csupán 22 százaléka volt tisztában vele, hogy mit kell tennie a személyes adatok 

veszélybe kerülése esetén. A magyar vállalatok harmada még nem is hallott a GDPR-ról. 

https://news.microsoft.com/hu-hu/2018/02/14/magyar-vallalatok-harmada-meg-nem-hallott-gdpr-rol 

(Letöltve: 2020. március 29.) 
33 Napjainkban egyáltalán nem mindegy ugyanis az, hogy a közösségi médiában milyen kép alakul ki 

rólunk, illetve milyen képet sugárzunk magunkról. A jelenséggel kapcsolatban például lásd az alábbi írást. 

Fazekas Éva: Mit lásson egy HR-es a Facebook oldaladon? 

https://jobangel.blog.hu/2015/06/22/mit_lasson_egy_hr-es_a_facebook_oldaladon (Letöltve: 2020. január 

10.) 
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kifolyólag nem bocsátjuk annak elérhetőségét a munkáltatónk rendelkezésére). Ennél is 

nyomasztóbb lehet azonban belegondolni az egyes nagyobb, jellemzően amerikai cégek 

tevékenységeivel kapcsolatos kérdésekbe. Egy minden tekintetben átlagosnak számító 

internetes felhasználó remélhet-e vajon hatékony, biztonságot nyújtó jogi jellegű 

védelmet a GDPR által, például a Google és a Facebook profilalkotó, monitorozó, 

nyomon követő, ellenőrző, különböző reklám- és más jellegű célokat kiszolgáló 

munkásságának a következményeitől? A GDPR a profilalkotás (vagyis az automatikus 

adatkezelés), illetve az automatikus döntéshozatal kérdéskörével is foglalkozik, hiszen 

ahogyan azt a rendelet preambuluma is említi, ezek szintén jelentősen, akár döntően is 

befolyásolhatják a gazdasági versenyt, a nemzetgazdaságok működését amellett, hogy 

egyéb alkotmányos jogokat is érintenek. 

 

A GDPR bevezetése óta számtalan tanácsadó cikk, útmutató dokumentum, kisokos és 

egyéb hangzatos elnevezésű gyakorlati leírás keletkezett, amely a vállalkozások, 

internetes áruházak és a GDPR által érintett egyéb szereplők számára kíván segítséget 

nyújtani az adatvédelmi szabályokhoz történő alkalmazkodásban. Ezek az írások a 

jogszabály szövegének kissé leegyszerűsítő ismertetése mellett támogatják azokat a 

kisebb vállalkozókat, akiknek a megfelelés önállóan nehézséget jelentene. Felhívják a 

figyelmet az adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatók elkészítésének jelentőségére, illetve 

értelmezik a rendelet megértésének szempontjából leginkább fontos fogalmakat. 

Jellemzően a hírlevelek küldésével, a hírlevél feliratkozások „gyűjtésével”, internetes 

kapcsolat-felvételi űrlap működtetésével, internetes áruházak online rendelésfelvételének 

módjával kapcsolatos kérdéseket részleteznek, kitérve a gyakorlatban az úgynevezett 

„jelölőnégyzetek” sokasodásaként realizálódó jelenségre, amely a „célhoz kötöttség 

elvének” és a jogszerű adatkezelési hozzájáruláshoz kötöttségének követelményéből 

származik.34 

 

Ezeken kívül azonban az informatikai hátteret érintő kérdésekre is figyelmet fordítanak, 

hiszen egy vállalkozás üzemeltetőjeként nem biztos, hogy tisztában van valaki az 

úgynevezett sütik működésével és fajtáival. Egy internetes oldal működéséhez szükséges 

vagy bizonyos statisztikai célból működő cookie-k még nem kifejezetten problémásak, 

nem így a marketing célúak. Ezeket a GDPR óta speciális informatikai megoldásokkal 

külön elfogadhatóvá, és az így megadott adatgyűjtési, adatkezelési felhasználói 

hozzájárulást utóbb egyszerűen visszavonhatóvá kell tenni. A marketing célú sütik az 

úgynevezett „remarketing” tevékenységnél játszanak szerepet, amelynek segítségével egy 

internetes oldal látogatói – amennyiben elfogadták a marketing célú sütik használatát – 

utóbb célzottan megkereshetővé válnak az általuk korábban látogatott oldalról származó, 

azokhoz kapcsolható ajánlatokkal (tehát egyszerűbben fogalmazva egy internetes 

áruháznak a hirdetései elsősorban olyan felhasználóknak jelennek meg, akik már jártak az 

adott oldalon).35 

                                                 
34 Ilyen internetes útmutató található például az alábbi elérhetőségen. GDPR összefoglaló, GDPR lényege, 

gyakorlati tanácsok vállalkozók, weboldalak számára. https://elemzeskozpont.hu/vallalkozas/gdpr-

osszefoglalo-gdpr-lenyege-gyakorlati-tanacsok (Letöltve: 2020. január 11.) 
35 A remarketingről és annak informatikai hátteréről érthető magyarázatért többek között lásd az alábbi 

írást. Mire jó, és hogyan működik a remarketing? Hogyan állítsd be a remarketinget? 

https://elemzeskozpont.hu/vallalkozas/mire-jo-es-hogyan-mukodik-remarketing-hogyan-allitsd (Letöltve: 

2020. március 29.) 
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Ezek a tájékoztatók azért is tekinthetők különösen hasznosnak, mert az adatvédelem 

kérdéskörével összefüggésben nemcsak a vállalkozók, hanem adott esetben egy 

érdeklődő átlagos felhasználó számára is betekintést nyújtottak bizonyos óriásvállalatok 

reklám és egyéb profilalkotó, illetve adatgyűjtő és adatkezelő tevékenységének a 

működésébe, amelyről a 2018 áprilisában kirobbant, többek közt a Facebook és a Google 

nevéhez köthető botrányokat megelőzően nem sokaknak volt fogalma, nemhogy 

gyakorlati ismerete. Ekkortájt néhány cég letörölte a Facebook profilját, ezzel is kifejezve 

tiltakozását a vállalatóriással szemben,36 később azonban a botrány elült, a Facebook 

pedig – mivel az adatvédelmi szabályokat még a GDPR hatályba lépése előtt sértette meg 

– egy, a bevételeihez képest nevetségesen alacsony összegű bírságot kiszabó ítélettel a 

zsebében folytathatta tovább tevékenységeit.37 Megnyugtató lehet tudni, hogy a bírság 

összege az új európai uniós adatvédelmi rendelet alapján már valóban számottevő lehet, 

hiszen a legsúlyosabb esetben húszmillió euró, vagy a megelőző pénzügyi év teljes 

világpiaci forgalmának a négy százalékát kitevő összeg is kiszabható, azzal, hogy mindig 

a magasabb összeget kell figyelembe venni.38 Ám sokan eleve úgy gondolták, hogy 

annak ellenére, hogy a rendeletet a Facebook és a Google ellen szabták, mégis őket 

erősítheti.39 A New York Times és a Wall Street Journal által a témában közzétett 

elemzésekből meggyőző érveket olvashatunk ki amellett az állítás mellett, hogy a 

monopolhelyzetben lévő óriásvállalatok aggasztóan egyoldalú adatkezelési szokásait az 

új rendelet sem tudja majd megváltoztatni, sőt, annak rendelkezései egyenesen a kisebb 

piaci szereplők kárára válnak majd.40 

 

A GDPR hatályba lépését megelőzően a Facebook felugró ablakok segítségével próbálta 

megismertetni a felhasználókat a közösségi oldal adatvédelmi szabályzatával, egyben 

hozzájárulásukat kérve az adataik felhasználásához a célzott hirdetések hatékonyságának 

növelése érdekében. A Google is hasonlóan járt el az általa működtetett felületeken, a 

hirdetési rendszerét használókat pedig szintén a felhasználói hozzájárulások begyűjtésére 

buzdította, közzétéve egyúttal, hogy mely cégekhez juthatnak el a hirdetési rendszer 

működtetése során a birtokába jutott adatok. Egyes szakértők szerint ezek az óriáscégek 

már a kezdetektől az előnyükre igyekeztek fordítani az elkerülhetetlenül életbe lépő új 

szabályozást. A bizalomnak, a piaci versenynek és a márkanév jelentőségének a kérdése 

                                                 
36 Balázs Zsuzsanna: Sorra bojkottálják a Facebookot a cégek a botrány miatt, a Tesla és a SpaceX sincs 

már fönt. https://qubit.hu/2018/03/27/sorra-bojkottaljak-a-facebookot-a-cegek-a-botrany-miatt-a-tesla-es-a-

spacex-sincs-mar-font (Letöltve: 2020. március 29.) 
37 Dippold Ádám: Úgy megbüntették a britek a Facebookot, hogy most öt és fél percen át nem fog hasznot 

termelni. https://qubit.hu/2018/07/13/ugy-megbuntettek-a-britek-a-facebookot-hogy-most-ot-es-fel-percen-

at-nem-fog-hasznot-termelni (Letöltve: 2020. március 29.) 
38 GDPR 83. cikk, különösen az (5)-(6) bekezdése. 
39 Erről kifejezetten részletes elemzést írt Bodnár Zsolt; a tanulmány vonatkozó része erre az írásra 

támaszkodva készült: Bodnár Zsolt: Alig egy hónap, és életbe lép az EU új adatvédelmi csodája, a GDPR. 

https://qubit.hu/2018/04/27/a-kis-cegeket-megregulazza-a-facebook-es-a-google-monopoliumat-csak-

tovabb-erositi-az-eu-uj-adatvedelmi-szentirasa-a-gdpr (Letöltve: 2020. március 29.) 
40 Adam Satariano – Daisuke Wakabayashi: How Facebook and Google Could Benefit From the G.D.P.R., 

Europe’s New Privacy Law. https://www.nytimes.com/2018/04/23/technology/privacy-regulation-

facebook-google.html (Letöltve: 2020. március 29.); Nick Kostov – Sam Schechner: Google and Facebook 

Likely to Benefit From Europe’s Privacy Crackdown. https://www.wsj.com/articles/how-europes-new-

privacy-rules-favor-google-and-facebook-1524536324 (Letöltve: 2020. március 29.) 
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már ekkor is felmerült, hiszen az ismert vállalatok által működtetett hirdetőrendszerekben 

a felhasználók még a botrányaik ellenére is jobban megbíznak, mint a kisebbekben, így 

ezek tovább növelhetik piaci erejüket pont a GDPR hatályba lépése miatt. A kisebb 

hirdetéstechnológiai vállalatok tehát sorra kényszerültek feladni piaci pozícióikat, és 

elkezdtek betagozódni a „nagyok” alá, a Facebook pedig még a kis- és 

középvállalkozások számára szervezett adatvédelmi előadásokból is nyereséget termelt. 

 

A fent leírtakat a gyakorlatban is igazolni látszik a tény, hogy a Facebook 

felhasználóinak száma a folyamatos adatvédelmi botrányok következtében számottevően 

nem csökkent, mindössze néhány híresség jelentette be a #DeleteFacebook mozgalomhoz 

csatlakozva, hogy csalódásában megválik a közösségi oldal nyújtotta szolgáltatásoktól.41 

2018 első negyedévében azonban a gigacég már ismét képes volt arra, hogy napi 48 

millióval növelje aktív felhasználóinak a számát, tehát kijelenthető, hogy a felháborodás 

viszonylag hamar elült; ahogyan egy, a GDPR hatékonyságában erőteljesen kételkedő 

internetes folyóiratcikk érzékletesen megfogalmazza: „Ahogy a volt CIA-ügynök, az 

USA-ban hősként és közellenségként egyaránt számon tartott Edward Snowden 

adatszivárogtatási botránya után sem lett mindenki digitális remete, és a kiszivárgott 

privát fotóik ellenére a hírességek sem követtek el szertartásos iPhone-kettétöréseket, úgy 

a Cambridge Analytica-botrány sem ösztönzött tömegeket arra, hogy elhagyják a 

Facebookot. A botrány után egy hónappal a cég globális marketingért felelős alelnöke azt 

mondta: »Nem láttunk jelentős változást a felhasználók viselkedésében arra vonatkozóan, 

hogy mennyi adatot osztanak meg a Facebook-kal«. A Google idén januárban egy 

konferencián árulta el, hogy a Gmail felhasználóinak kevesebb, mint 10 százaléka 

állította be az adatbiztonsági eszközként is felfogható kétlépcsős azonosítást, ami magától 

a Google-től ugyan nem védi a felhasználók adatait, de legalább a külső támadók dolgát 

megnehezíti.”42 A hivatkozott forrás utal még a hajdanán a Facebook alkalmazásában 

álló szakember, Antonio García MARTÍNEZ nyilatkozatára, aki kifejtette, hogy az emberek 

többsége boldogan feladja adatait egy kis közösségi élményért cserébe, s hogy véleménye 

szerint az adatvédelem kérdéseivel foglalatoskodás csupán a médiaelit és a szabadidejét 

másként eltölteni képtelen eurokraták passziója, azon kívül, hogy az adatvédelmi ipar 

hajtóműve. Ezt igazolja, hogy a világ egyik legnagyobb reklámügynökségének (Havas 

SA) a Google hirdetési szolgáltatásán keresztül befolyó reklámbevételei a GDPR hatályba 

lépését követő napon már legalább tíz százalékkal növekedtek. A szerző a GDPR 

gyakorlati hátrányaiként tételezi továbbá az alábbiakat: „A hackerek és egyéb 

kiberbűnözők elfogásában is nagy szerepet játszó Whois adatbázis, amelyen keresztül a 

domainszolgáltatóktól begyűjtött információk alapján lehetett lekérni egy-egy oldal 

tulajdonosának adatait, például már használhatatlan. Az adatmentéssel foglalkozó cégek 

az elfeledtetéshez való jog miatt vannak meglőve, a műholdas szektor szereplőinek 

fogalmuk sincs, hogy kezeljék a helyzetet (…) Egyes nagy példányszámú amerikai lapok, 

mint a Los Angeles Times vagy a Chicago Tribune pedig egyszerűen úgy döntöttek, hogy 

                                                 
41 Brad Tuttle: All the Celebrities and Companies Cutting Ties With Facebook Because of Privacy 

Concerns. https://money.com/delete-facebook-celebrities-companies-cutting-ties-privacy (Letöltve: 2020. 

március 29.) 
42 Az adatvédelmi tudatosság gyakorlati érvényesüléséről szóló rész az alábbi összefoglaló leírásra 

támaszkodik: Bodnár Zsolt: GDPR: halottnak a csók. https://qubit.hu/2018/06/01/gdpr-halottnak-a-csok 

(Letöltve: 2020. március 29.) 
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egyelőre inkább kitiltják az oldalaikról az Európai Unióból érkező olvasókat, mint hogy 

megfeleljenek a GDPR által támasztott adatvédelmi követelményeknek.”43 

 

A felhasználói tudatosság oldaláról szemlélve a kérdést problémaként merül fel az is, 

hogy a pénzügyi szektorban bekövetkezett különféle technológiai újítások következtében 

számos alkalmazás (például az egyszerű, mobiltelefonos fizetést lehetővé tévő 

programok) érzékeny adatokhoz kérnek hozzáférést az általuk biztosított, egyébként a 

felhasználói kényelmet nagyban fokozó szolgáltatás használatának minden felhasználó 

számára történő biztonságossá tételének érdekében. Előfordulhat, hogy fényképes 

igazolványainkról, illetőleg saját arcunkról kell fényképet küldeni a szolgáltatónak, 

amellett természetesen, hogy a lakcímünket és bankkártya adatainkat már rutinosan 

bocsátjuk a fent említettek mellett a különböző cégek rendelkezésére. Ezeknek az 

adatoknak a biztonságos helyre történő továbbítása is gondot okozhat, (hiszen ebben az 

esetben is fennáll a veszélye, hogy rosszhiszemű cselekmények következtében más 

birtokába kerülnek,) de még aggasztóbb, hogy a fejlődés ütemét jó érzékkel kihasználva 

kifejezetten bűncselekmények elkövetése céljából megalkotott programok kéréseinek is 

eleget tehetünk, ha valamilyen okból kifolyólag nem vagyunk képesek a megfelelő 

tájékozódásra és az ártó szándéknak a felismerésére, megkülönböztetésére. 

 

Különböző kutatások bizonyítják, hogy az adatvédelmi szabályzatok elolvasása nemcsak 

fizikailag volna lehetetlen azok számára, akik a digitalizált társadalom mindennapjaiban 

átlagos felhasználóként részt kívánnak venni,44 de részben emiatt tulajdonképpen teljesen 

érdektelenné is vált a felhasználók számára, hiszen a tartalomhoz történő hozzáférésnek, 

a különféle kényelmi szolgáltatások igénybe vételének úgyis feltétele az adatkezelési 

tájékoztatók elfogadása, emiatt pedig – ha már úgysem a szabályzatok tartalma alapján 

dől el, hogy élni kívánunk-e az adott szolgáltatással, – jellemzően nem is vesződünk a 

hosszú jogi dokumentumok olvasgatásával.45 Az olvasási idő mellett jól használható 

mérési jellemzőt jelenthet még az olvashatóság is, amelynek elemzésével kapcsolatban 

szintén számtalan cikk és tanulmány született. A New York Times szemléletes interaktív 

honlapon tette elérhetővé egy átfogó felmérés eredményeit, ahol az olvasáshoz szükséges 

idő és az olvashatóság jellemzői mentén megalkotott koordinátarendszerben helyezte el 

az adatvédelmi szabályzatot közzétevő különböző szolgáltatókat, vállalatokat, mint 

                                                 
43 Nick Kostov – Sam Schechner: Google Emerges as Early Winner From Europe’s New Data Privacy 

Law. https://www.wsj.com/articles/eus-strict-new-privacy-law-is-sending-more-ad-money-to-google-

1527759001 (Letöltve: 2020. március 29.) 
44 Lorrie Cranor és Aleecia McDonald egy régebbi kutatása alapján évi 244 órát kellene adatvédelmi 

szabályzatok olvasásával töltenünk, ha minden általunk használt felület által felkínált olvasnivalót 

becsülettel átböngésznénk, ami naponta átlagosan 40 percet jelentene ebből a kellemes és hasznos 

tevékenységből. Mivel a felmérés még jóval a GDPR korszak előtt készült, feltételezhetően azóta 

egyenesen lehetetlenné vált a feladat teljesítése. Lorrie Faith Cranor – Aleecia M. McDonald: The Cost of 

Reading Privacy Policies. Journal of Law and Policy for the Information Society, 2008/3., 563. o. 
45 Erre érzékletes példákat gyűjtött össze a The Guardian folyóirat egyik cikke, többek között egy 543 

hallgató bevonásával végzett kísérletet, melyben egy közösségi oldalra történő regisztráció során az összes 

résztvevő alany beleegyezett abba, hogy jövőbeli elsőszülött gyermekét átadja a kísérlet kedvéért 

megalkotott fiktív közösségi oldal, a NameDrop számára. A kísérlet bővebb ismertetését lásd: David 

Berreby: Click to agree with what? No one reads terms of service, studies confirm. 

https://www.theguardian.com/technology/2017/mar/03/terms-of-service-online-contracts-fine-print 

(Letöltve: 2020. március 29.) 
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például a BBC-t, vagy a Facebookot. A BBC-nél a felmérést végzők szokatlanul könnyen 

olvasható adatvédelmi szabályzatot találtak, míg a CNN vonatkozó normaszövegének 

lapozgatását csak felsőfokú végzettséggel és temérdek szabadidővel rendelkező 

személyek számára ajánlják a szerzők. Pozitívumként jelenik meg, hogy a GDPR 

érthetőségi követelményeinek megfelelően a Google adatvédelmi szabályzata 2018 óta 

jelentős mértékben rövidült és némileg egyszerűsödött is, ám mindennek nem sok 

jelentősége van, ha egyszer a felhasználók túlnyomó többségében soha föl sem merül, 

hogy nekiálljon elolvasni azt.46 

 

IV. A bizalom, a félelem (és biztonság) szociológiája és a jogtudat kérdésköre 

 

„A 2018. május 25-től bevezetett szigorúbb adatvédelmi szabályok révén az 

állampolgároknak fokozottabb felügyeletük lesz saját adataik fölött, a vállalkozások 

pedig egységes versenyfeltételekben részesülnek.”47 – ígéri az Európai Bizottság 

interaktív honlapja, amelynek célja, hogy közérthető nyelven, és különféle infografikai 

megoldások igénybevételével a jogszabályszövegnél átláthatóbb módon ismertesse az új 

európai uniós adatvédelmi rendelet legfontosabb elemeit. A nevezett internetes 

elérhetőség természetesen kiemeli, hogy „ezen dokumentum nem tekintendő az Európai 

Bizottság hivatalos álláspontját képviselő dokumentumnak, illetőleg nem helyettesíti a 

jogszabályt”, ennek ellenére megfontolásra érdemes lehet a kérdés, hogy vajon mennyire 

vehető ténylegesen komolyan a fönt említett ígéret. A tanulmánynak természetesen 

továbbra sem célja e kérdés végleges megválaszolása, csupán annak leíró jellegű 

körüljárására tesz kísérletet, remélve, hogy újabb elgondolkodtató kérdések 

megfogalmazását követően árnyaltabb képet tud majd mutatni a fent említett tételmondat 

által sugalmazottnál. 

 

Korunk szociológiai szakirodalma nagy hangsúlyt fektet a késő modernitás társadalmát 

érintő új kihívásokra adott reakciók kutatására, elemzésére. E vizsgálódásoknak és 

irodalomnak egy jelentős és meglehetősen új részterületét képezik a bizalomkutatások. 

Erre többek között GRÜNHUT Zoltán is rámutat, egy a bizalomkutatásokat a középpontba 

állító tanulmánysorozatát bevezető összefoglaló jellegű írásában: „Számos bizalomkutató 

ágyazza érveléseit átfogó társadalomelméleti keretbe, amelyek közös nevezője – némileg 

leegyszerűsítve – a modernizációs kontextus, illetve a progresszió gerjesztette kockázatok 

relevanciája (Giddens 1990; Sztompka 1999)”.48 A bizalom fogalmának jelentőségét a 

késő modernitás társadalmában és ezen belül is az adatvédelem témakörében már abból is 

érezhetjük, hogy maga a GDPR népszerűsítésére hivatott, fent említett holnap is egyik fő 

hivatkozási alapként jelöli meg a fogyasztói bizalom növekedését: „Az új szabályok 

fokozzák a fogyasztók bizalmát és ezáltal a vállalkozások lendületét”. 

 

                                                 
46 A felmérés további eredményeiért lásd: Kevin Litman-Navarro: We Read 150 Privacy Policies. They 

Were an Incomprehensible Disaster. https://www.nytimes.com/interactive/2019/06/12/opinion/facebook-

google-privacy-policies.html (Letöltve: 2020. március 30.) 
47 Az Európai Bizottság által létrehozott tájékoztató anyag az alábbi elérhetőségen megtalálható: 

https://ec.europa.eu/justice/smedataprotect/index_hu.htm (Letöltve: 2020. március 29.) 
48 Grünhut Zoltán: Új irányok a bizalomkutatásban: elmélet és mérés. 

http://replika.hu/system/files/archivum/replika_113-01_grunhut.pdf (Letöltve: 2020. március 29.) 
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A bizalom fogalmának jelentőségét kiválóan érzékelteti GRÜNHUT Zoltán a 

következőképp: „Azok, akik képesek megbízni mindenféle megkötés nélkül az 

emberekben, sokkal könnyebben tudnak ugyanis támaszkodni önmaguk reflexív és 

kritikai kompetenciáira, hiszen mások egyéniségét elfogadva biztatják (inspirálják és 

motiválják) magukat saját szubjektivitásuk korlátainak lebontására (Beck 2006). A társas 

érintkezésektől az absztrakt entitásokkal kialakított interakciókig így lesz mindenféle 

egyéni cselekvés hátterében döntő jelentősége az embertársak felé mutatott bizalomnak: 

merthogy az képessé teszi a szubjektumokat mind a folyamatosan átalakuló társadalmi 

közegükben, mind az innovációk révén gyorsan változó digitális és robotizált világukban 

való tájékozódásra, illetve szorongás- és kétségmentes cselekvésre. E bizalom tehát 

elősegíti az egyének reflexív és kritikai ágenciáját, ami visszaerősíti – a konstans 

próbaszituációkban való adekvát megismerés- és praxisalkalmazásokkal – ontológiai 

biztonságérzetüket (Giddens 1990). Sztompka (1999) ebből a társadalomelméleti 

érvelésből indul ki, amikor felvázolja a bizalom funkcióit, amelyeket egyéni és társadalmi 

szinten is végiggondol. Mint mondja, mikrosíkon a bizalom felszabadítja a humán 

készségeket, kvalitásokat és kapacitásokat; ösztönzi a kreativitást, az innovativitást, a 

vállalkozási kedvet; elősegíti az interakciókat, azok tartalmasságát, tartósságát, 

közvetlenségét, nyíltságát, vagyis intimitásuk mélyülését; oldja a gyanakvást, a túlzott 

elővigyázatosságot és kontrolligényt; támogatja a kölcsönösséget és a részvételi kedvet, 

miközben fokozza a spontán aktivizmust s fékezi a rutinkövetés fásultságát. Társadalmi 

funkciói között a bizalom támogatja a mobilitást, a közös gondolkodást, a kollektív 

felelősségvállalást, a részvételt és a bevonást, a hálózatok bővülését s az 

együttműködések különböző formáinak érvényesülését. Mérsékli a közönyösséget és az 

érdektelenséget a közös célok-ügyek vonatkozásában. Segíti a konstruktív vitát, az 

érdekképviseletet, a konszenzuskeresést. Serkenti a szolidaritást, a szociális 

érzékenységet és empátiát, az egyenlőtlenségek elleni fellépést. Előmozdítja a be- és 

elfogadást, a toleranciát, a pluralizmus minden formáját, a különbözőségek legitimitását. 

Megszilárdítja az egyén közösséghez tartozását és identitását; ösztönzi a közösségért való 

áldozatvállalást és az önkéntességet.”49 

 

Az egyének bizalomérzete szorosan összefügg a jövő kiszámíthatatlanságával, annak 

kockázataival, a késő modernitásban azonban éppen ezeknek a kockázatoknak a 

mennyisége növekszik sosem tapasztalt mértékűre, mind a társas, azaz interszubjektív, 

mind az elvont entitásokkal kialakított, azaz szubjektív kapcsolódási helyzetekben.50 

Számos szerző egyetért abban, hogy a globális és lokális élmény párhuzamossá válása az, 

ami elsősorban formálja, erősíti ezeket a folyamatokat. A globális és lokális élmény 

egymásmellettisége miatt gyakorlatilag a jelenben megélt hely- és öntudatot nehéz, 

tulajdonképpen lehetetlen elválasztani a globális tudattól. A glokalzáció eredetileg üzleti 

értelmű fogalmából eredő glokalitás kifejezés megalkotását, annak szociológiai 

értelemben történő alkalmazását az elektronikus kor hajnalán a globális és lokális világ 

összefonódottságának élményére adott reflexió, a térben és időben elkülönültség 
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érzetének megváltozásához fűződő ambivalenciák leírására Joshua MEYROWITZ 

kommunikáció- és médiakutató tett kísérletet.51 

 

A folyamategyüttesnek, azaz a globalitás és lokalitás párhuzamos érvényesülésének az 

egyik kiemelten fontos területe az áramlásoké, azaz, hogy napjainkban az egyre jobban 

digitalizált és globalizált társadalmakban a személyek, a tőke, az információ, de különféle 

ideológiák, szolgáltatások, innovációk szinte korlátlan áramlását tapasztalhatjuk; emellett 

a másik fontos aspektus, hogy ez az áramlás a függőségi viszonyokra, de egyes 

fenyegetettségekre és kockázatokra is vonatkozik, amelyek szintúgy világméretűvé 

válhatnak,52 elég például a környezetvédelem XXI. századi kihívásaira gondolni, vagy 

akár a napjainkban is tomboló pandémiára, a koronavírus-járványra (amelynek terjedése 

tulajdonképpen szintén egy eredetileg lokális kihívású folyamat globális kihívássá 

válásának szemléletes példája). Ahogyan a kölcsönös egymásra utaltság globális 

méretűvé válásának kapcsán SIK Domonkos az egyik, Anthony GIDDENS 

modernizációelméletére épülő tanulmányában rámutat, a világméretű áramlások nyomán 

könnyen helyi szintűvé válhatnak bizonyos problémák, tehát a helyi közösségekben is 

érvényesülni kezdenek bizonyos globális irányok.53 Ugyanakkor a szerző kitér arra is, 

hogy hibás volna a strukturális tényezők globalizálódásáról egyből a cselekvők 

fenomenológiai szintjének globalizálódására is következtetni. John TOMLINSON 

gondolatait idézve rámutat, hogy „a fenomenológiai szintet a lokális és globális élmények 

egyidejű, nemritkán konfliktusos feldolgozása határozza meg. Ez alapján pedig 

naivitásnak tűnik azt gondolni, hogy a struktúrák globalizálódása univerzális értékek 

kialakulását alapozhatja meg (Tomlinson 1997)”.54 

 

Ezt a kettősséget, belső ellentmondást kiválóan jeleníti meg többek között Michel 

FOUCAULT munkássága is, aki a hatalom különböző megnyilvánulási formáit elemző 

leírásaiban általában kiemelt figyelmet szentel a folytonos megfigyelés és ellenőrzés alatt 

álló társadalom, illetve az azt alkotó egyének önreflexiójának. Felügyelet és büntetés 

című művének egyik fejezetében a Jeremy BENTHAM által megálmodott Panopticon 

épületét elemezve rámutat, hogy „az intézmény az őr oldaláról nézve megszámlálható és 

ellenőrizhető sokaság, a foglyok oldaláról pedig elkülönült és megfigyelt egyedüllét.”55 A 

panoptikusság jelentősége éppen ebben rejlik, a megfigyeltben elülteti a folytonos 

láthatóság tudatát, így a hatalom a háttérben úgy képes működni, hogy gyakorlati, fizikai 

megnyilvánulásokra tulajdonképpen már egyáltalán nincs is szükség. A hatalom 

láthatatlansága és ellenőrizhetetlensége biztosítja annak automatikus, tehát beavatkozások 

kényszerétől mentes működését, így képes egy azt birtokló, kinyilvánító, megtestesítő 

egyéntől függetlenül, például egy intézmény struktúrájában úgy létezni, hogy akár fizikai 

korlátok hiányában is „fogva tartsa” az egyént. „Valóságos alávetettség születik, 

                                                 
51 Joshua MEYROWITZ: A glokalitás hajnala: A hely és önazonosság új élménye a globális faluban. 

http://www.vilagossag.hu/pdf/20050902145557.pdf (Letöltve: 2020. március 30.) 
52 Grünhut Zoltán: Új irányok a bizalomkutatásban: elmélet és mérés. 

http://replika.hu/system/files/archivum/replika_113-01_grunhut.pdf (Letöltve: 2020. március 29.) 
53 Sik Domonkos: Giddens modernizációelmélete: Intézményi átalakulás és politikai praxis. 

http://www.replika.hu/system/files/archivum/replika%2082-05%20Sik.pdf (Letöltve: 2020. március 30.) 
54 Uo. 
55 Michel Foucault: Felügyelet és büntetés. https://kupdf.net/download/felgyelet-es-bntetes-a-brtn-

trtenete_59bfcf3808bbc5c512686f54_pdf (Letöltve: 2020. március 31.) 
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gépiesen, a fiktív viszonyból. Ilyen formán nem szükséges az erő eszközeihez 

folyamodni, hogy az elítéltet jó magaviseletre, az őrültet nyugalomra, a munkást 

munkára, a tanulót szorgalomra, a beteget az előírások betartására szorítsák.”56 

 

A társadalomban tehát élénken él az ellenőrzés tudata, amely a késő modernitás korában, 

abban a korban, amelynek meghatározó jellemzője, hogy az egyének a modernitásban 

kialakult össztársadalmi vélekedéseket, képzeteket, hitrendszereket elkezdik kritikusan 

szemlélni és megkérdőjelezni, vagyis tulajdonképpen az egyének reflexivitásának 

fokozódásával a félelem, a bizalmatlanság növekedését tapasztalhatjuk.57 Erre nagyon 

érzékletes példát hoz Mark BARTHOLOMEW amerikai jogászprofesszor az adatvédelem, a 

marketing és különféle médiatevékenységek jogi szabályozásának egyes kérdéseiről írott 

könyvének Vásárlok, tehát vagyok című fejezetében (utalva egyben a rációnak 

DESCARTES óta egyre általánosabbá vált megkérdőjelezésére, amely a modernitás 

korának alapélményét jelenti58). A szerző, FOUCAULT hatalomelméletét alapul véve 

elemzi, hogyan alakítják ki a hirdetések az elfogadott normákat, hogyan definiálják az 

abnormálist, illetve milyen módon erősítik meg a diskurzus uralása által a kívánatos 

magatartásokat elnyomva egyúttal a nemkívánatosakat.59 

 

Fent említett művének az új piackutatási technológiákkal foglalkozó fejezetében 

BARTHOLOMEW az adatgyűjtés kiemelt jelentőségével foglalkozik, továbbra is FOUCAULT 

fogalmi körében mozogva.60 A szerző rámutat, hogy amint a fogyasztó elkezdi 

tudatosítani a folyamatos megfigyelését, az élete egy kereskedelmi panoptikumra kezd 

hasonlítani, ami pedig egyenes utat jelent a bizalmatlanság és a pszichológiai zavarok 

felé. Állítása szerint a szerződések szabadságának a hirdetések szolgálatába állítása 

perverz módon oda vezetett, hogy egy totális felügyelő szervet részesítünk jogi 

elismerésben, azzal a különbséggel, hogy a várakozásainkkal ellentétben ez a szerv nem 

például a nemzeti titkosszolgálat, hanem a Madison Avenue.61 Az, hogy a vállalatok 

„tudják, mit tettünk tavaly nyáron”, a hihetetlen mértékű és változatos formákat öltő 

(például különböző kuponok segítségével megvalósuló) online adatgyűjtés, illetve a 

legtöbb eszközünkbe beépített helymeghatározó technológia és a különböző ingyenes 

alkalmazásokon keresztül továbbított, később személyes hirdetés céljából felhasználható 

adatunk következtében mára valóságosabbá vált, mint hinnénk. A szerző szerint a XXI. 

század Big Data panoptikumában élünk: üzletek kameráin és a bevásárlókosarakon 

elhelyezett nyomkövetőkön keresztül tökéletesen megfigyelhető a fogyasztók minden 

                                                 
56 Uo. 
57 A klasszikus modernitás és késő modernitás megragadására törekvő szociológiai elméletek rendkívül 

igényes összehasonlító elemzését adja Sik Domonkos az alábbi elérhetőségen olvasható szintetizáló jellegű 

tanulmányában. Sik Domonkos: A klasszikus és késő modernitás egyesítette elmélete. 

https://socio.hu/uploads/files/2014_4/7sik_tanulmany.pdf (Letöltve: 2020. március 31.) 
58 Sik Domonkos: Ideológia a késő modernitásban. www.szuveren.hu/tarsadalom/ideologia-a-keso-

modernitasban (Letöltve: 2020. március 31.) 
59 Mark Bartholomew: Adcreep: The Case Against Modern Marketing. Stanford University Press, 2017, 35-

46. o. 
60 Uo. 63-90. o. 
61 A Madison Avenue neve az 1920-as években túlnyomórészt itt megtelepedett, hirdetésekkel foglalkozó 

ügynökségeknek köszönhetően szinonimájává vált az amerikai reklámiparnak. 
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lépése akkor is, ha esetleg mániákusan ügyelnének az online térből történő 

távolmaradásra. 

 

A legnagyobb felügyeleti, illetve megfigyelési ártalmak közé tartozik Neil RICHARDS 

szerint az intellektuális magány fenyegetettsége, illetve az adatgyűjtésből eredő hatalom, 

amely megbillenti az egyensúlyt a fogyasztó és hirdető közt.62 A szerző WARREN és 

BRANDEIS híres tanulmányát63 idézve teszi fel a költői kérdést, hogy hol van ma a 

magánszférához való jog: a Pavesich ügyön és a Roberson eseten keresztül (a 

magánszemélyek fényképének jogosulatlan felhasználásával okozott nem-vagyoni kár 

fogalmát megalapozó kulcsfontosságú jogesetek) jut el napjainkig, ahol szerinte a jobb 

választások nem mindig vezetnek a jobb magánéleti eredményhez. BARTHOLOMEW 

korunk adatvédelmi kihívásainak gyakorlatával kapcsolatban a böngészőkbe beépített 

„Ne kövessen” alapbeállításnak és általánosságban az internetes adatvédelmi 

szabályzatoknak a kiüresedését taglalja, kiemelve a több kutatás által is megerősített 

tényt, amely szerint a felhasználók hajlamosabbak megosztani a tartalmakat egy olyan 

felületen, ahol elfogadtatnak velük valamiféle adatvédelmi szabályzatot (privacy policy) 

– függetlenül annak tényleges tartalmától. A jogászprofesszor álláspontja szerint az 

adatvédelem kérdésének egyenrangú felek közti szerződésként történő megközelítésének 

elméleti alapjai is ellentmondásosak. A megfigyelt személyek és a hirdető közti eltolódott 

arányok akkor is lehetetlenné tennék a szinte korlátlan adatgyűjtésbe való beleegyezésnek 

az egyenrangú szerződéses kapcsolatként történő felfogását, ha nem a magánélethez való 

jognak az emberi méltóságból történő eredeztethetőségét valló koncepciót fogadjuk el a 

témában. Ezek miatt a szerző azok táborát erősíti, akik hatékonyabb jogi beavatkozást 

kívánnak, hogy a kormányzati paternalizmus és magánszféra közti arány a helyes irányba 

mozduljon. 

 

A jogi szabályozásba vetett optimista bizakodás azonban erősen megkérdőjeleződik, 

amint belegondolunk a technológiai fejlettség mai állapotába, s összevetjük azoknak az 

átláthatatlan, betarthatatlan, de ahogy említettem, gyakran egyszerűen pusztán 

elérhetetlen vagy különböző okokból kifolyólag olvashatatlan szabályzatoknak a 

tömkelegével, amelyekkel a vállalkozások a helyzet kezelésére törekszenek. Mark 

BARTHOLOMEW a kételyeink további fokozására bemutatja vizsgálódásának azokat az 

eredményeit is, amelyekben a neuromarketinggel foglalkozik, azaz az idegtudomány és a 

mélylélektan felhasználásával a fogyasztói magatartás tanulmányozásában és fogyasztói 

motivációk befolyásolásában (például hamis emlékek ébresztése, illetve egyéb, a 

tudattalanra, az érzelmekre ható módszerek),64 hiszen ez az, ami alapjaiban változtatja 

meg a fogyasztók és a hirdetők dinamikáját, egyenrangúságát. 

 

Arthur C. NIELSEN 1923-ban alapított piackutató vállalkozása forradalmasította a 

reklámipart, ennek analógiájára az A. K. PRADEEP által 2005-ben alapított NeuroFocus 

vállalkozást hozza példaként a szerző, amelynek elméleti eredményeit 2008-ban ültették 
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63 Samuel D. Warren – Louis D. Brandeis: The Right to Privacy. Harvard Law Review, 1890/5., 193-220. 
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át először a gyakorlatba.65 Az érzelmeknek az ún. fMRI és EEG eljárásokkal végzett, és 

egyéb hatásos kiegészítő eszközökkel megtámogatott azonosításától már csupán egy 

lépésre van az új érzelmek elültetésének képessége.66 A hirdetők a meglévő 

technológiával új szomatikus markereket tudnak létrehozni és beépíteni a fogyasztók 

tudta nélkül, de ezek az eljárások a fogyasztók „érzelmi kategóriák szerinti felosztására” 

is képessé teszik a hirdetőt. Optimista nézetek szerint a neuromarketing segítségével a 

fogyasztó igényét leginkább kielégítő, jobb minőségű termékek jöhetnek majd létre, 

azonban könnyű belátni, hogy ez épp ellenkező hatású is lehet, azaz a lehető 

legalacsonyabb minőségű, illetve előállítási költségű terméket is képessé válnak a 

tudattalant hihetetlen mértékben befolyásoló üzenetekkel eladni. 

 

A különféle biotechnológiai eszközök felhasználásából eredő társadalomelméleti 

kérdések Michel FOUCAULT-t is megihlették, aki A szexualitás története című művének 

egyik fejezetét szenteli a biopolitika és a biohatalom leírásának. Ebből a műből származik 

a témával kapcsolatban talán legtöbbet citált megállapítás, amely szerint „a halálba 

küldeni és életben hagyni ősi jogát hovatovább egy másik jog váltotta fel, az élni segíteni 

és a halni hagyni joga”.67 Az ellenőrző állam, illetve a hatalom szerepének ilyen irányú 

megváltozását elemezve FOUCAULT követői azóta más szemszögből is felhívták a 

figyelmet az egyéneknek a féltve őrzött testi épségükön, vagy pusztán általános testi 

funkcióikon keresztül történő kontrollálásának, tehát a félelem és a biztonság alapvető 

érzelmeire építkező, a háttérben megbújó hatalomnak a jelentőségére. Így tesz többek 

között Giorgio AGAMBEN is, aki a biztonság fogalmának rövid genealógiáját bemutatva 

hívja föl a figyelmet arra, ahogyan az államok az egyéneket mára egy új, személytelen, 

tőlük teljesen független, pusztán az általuk semmiképp sem befolyásolható biológiai 

adataikra épülő identitással kapcsolják össze, mégpedig olyan technológiák segítségével 

(például ujjlenyomat és egyéb biometrikus azonosítást lehetővé tévő módszerek), 

amelyeket eredetileg az állatok, a bűnözők, az idegenek vagy a zsidók számára hoztak 

létre.68 Az olasz filozófus a biztonság megteremtésének jelmondatára, a folytonos 

kivételes állapotra alapuló politikai legitimáció gyakorlatát, és annak a demokráciát 

fenyegető, végső soron a terrorizmus és az állam végtelen egymásra utaltságát 

eredményező jelenségét leleplezve eljut egészen egy „destituáló hatalom” létrehozásának 

kívánalmáig, amelynek általa vázolt feladata a jog egyszer és mindenkorra történő 

felszámolása és ezáltal teljesen új történelmi korszak megnyitása volna. A jog teljes 

eltörlését kilátásba helyező elméleteknek azonban általában alapvető hiányossága, hogy 

                                                 
65 Mark Bartholomew: Adcreep: The Case Against Modern Marketing. Stanford University Press, 2017, 91-

122. o. 
66 A neuromarketing két legfontosabb eleme az agy elektromos és mágneses mezején keresztül az idegi 

aktivitást feltérképező elektroenkefalográfos (EEG) vizsgálat, illetve az agy metabolikus, azaz 

anyagcserében bekövetkező változásait kimutató funkcionális mágneses rezonanciás képalkotó eljárás 

(fMRI). Ezen eljárások kiegészítésére még egyéb, neurológiai válaszok mérésére alkalmas eszközöket is 

alkalmaznak (az önkéntelen szemmozgásokat, a szem automatikus nedvesedését, a hang, a bőr és az arc 

apró változásait, mikrorezdüléseit megfigyelő készülékek). 
67 Michel Foucault: Bio-politika és bio-hatalom. http://acta.bibl.u-

szeged.hu/9043/1/pompeji_1992_001_118-129.pdf (Letöltve: 2020. március 31.) 
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nem vázolnak más lehetőséget, hogy milyen más rendszerben képzelik a napjainkban 

fennálló globalizált társadalom demokratikus rendjének megőrzését. 

 

A testi egészségünk fölött érzett felelősség, illetve a halál, az elmúlás elkerülhetetlen 

bekövetkeztének tudatával az emberben kialakult félelemnek egy másik, szellemi oldalát 

képezi a „társadalmi halál”, amelyről talán nem túlzás kijelenteni, hogy a XXI. századi 

ember második legszörnyűbb víziójává nőtte ki magát. Az efféle „capitis deminutio” 

megelőzését szolgáló közösségi vágyunkat pedig elképesztően kényelmesen kiélhetjük a 

digitalizáció adta lehetőségeknek köszönhetően. Erre az erős vágyra építve a különféle 

közösségi oldalak üzemeltetői valójában tényleg nem szolgáltatást kínálnak, nem egy 

olyan alkut, amelyet a szerződési szabadságunkkal élve szabadon visszautasíthatunk; a 

helyzet ugyanis az, hogy magának a társas létezésnek egy formájától fosztjuk meg 

magunkat, amennyiben nem vesszük igénybe ezeket a felületeket – és fogadjuk el 

gondolkodás nélkül a használat feltételeit is egyúttal. Az ilyen társadalmi nyomásra a 

késő modernitás korának társadalmában kialakuló különböző egyéni patológiák 

megjelenését kiválóan példázza az úgynevezett fomo (fear of missing out) jelensége is, 

amely lényegében egy „átható félelem attól, hogy mások tartalmas élményeket szereznek 

nélkülünk”.69 

 

A biztonság és félelem erős összekapcsolódását érzékletesen szemléltetve a félelem 

szociológiájáról szóló egyik tanulmányában SIK Domonkos arra következtet, hogy 

napjainkban immáron a különböző veszélyekkel szembeni védelem ígérete, tehát nem 

annyira a társakba vetett feltétlen vagy épp korlátozott bizalom, hanem inkább a félelem 

logikája az, ami megalapozza az emberi összetartás igényét, azaz a társadalmi 

együttműködést.70 A késő modernitás igazodási motivációiról a szerző által bemutatott 

táblázat és annak kategóriái alapján ezekre a kihívásokra „csak” negatív igazodás létezik, 

nevezetesen a „globálistól való félelem”. Ezeknek a patológiáknak, tehát a késő 

modernitásban egyre hangsúlyosabbá váló egyéni félelemnek és szorongásnak a 

kezelésére a tudatosítás, a racionalizálás eljárása merülhet föl alkalmazható módszerként. 

A bizalom és a tudatosság fogalmainak értelmezésére, mérésére a jogszociológiában 

közkedvelt és izgalmas eljárás a jogtudat-kutatás. A jog szociológiai irányzatának és 

különböző módszereinek a segítségével olyan összefüggések mutathatók ki az egyéni 

cselekvők és a társadalomban zajló folyamatok között, amelyek segítségével 

árnyalhatóvá válnak a jognak a hétköznapi értelemben vett működéséről alkotott 

képzeteink is. 

 

A jog, mint a társadalom magatartásának a legjelentősebb és egyben leghatékonyabb 

szabályozási eszköze főképpen az egyéneknek a tudati viszonyulása által válhat egyfajta 

misztikus, varázslatos megmentővé egyesek szemében. Sokan azt gondolják ugyanis a 

jogról, hogy például egy terjedelmes dokumentum formájában képes lehet egy csapásra 

kiküszöbölni az óriásvállalatok tevékenysége által okozott különböző ártalmakat, vagy 
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eredményesen kezelni bármely más, a globalizáció során csaknem átláthatatlanná 

sűrűsödött mechanizmusnak az egyes nemkívánatos, hátrányos eredményeit és 

vívmányait. Az amerikai jogi realizmus egyik jeles képviselője, Jerome New FRANK 

számos munkájában érvelt a jogról, a jog rendszeréről, annak működéséről, nevezetesen 

az igazságszolgáltatás mibenlétéről alkotott „korábbi” idealista nézetek megdöntésének 

szükségessége mellett. A realista irányzat alapvető célkitűzése egy a társadalmi 

tudatosság növelését célzó kvázi ismeretterjesztés. Annak tudatosítása, hogy az 

igazságszolgáltatás rendszere egy, az átlagember által számos pszichológiai és 

szocializációs körülményből kifolyólag mindenhatónak föltételezett rendszer, amelyben 

különböző, tévedhetetlennek gondolt személyek egy megbízhatónak, kiszámíthatónak és 

észszerűen indokolhatónak remélt eljárásban egy előre korántsem megjósolható 

eredményre jutnak.71 

 

Ahogyan sok szerző az egyén szintjének jelentőségét és a pszichológiai tényezőket 

hangsúlyozza a késő modernitás jelenségeinek kapcsán, úgy JANKÓ-BADÓ Andrea is 

rámutat a lélektani elemek fontosságára a jogszociológiai jogtudat-kutatások 

szempontjából: „A pszichológia emberképének, illetve nézőpontjainak kiemelése azért is 

tűnik szükségesnek, mert ez elősegítheti annak megértését, hogy miért lehet hasznos a 

főként jogszociológiai megközelítésű jogtudat kutatások pszichológiai aspektusokkal, 

illetve a hozzájuk kapcsolódó módszertani megoldásokkal történő kiegészítése, és ezáltal 

a jogról, illetve a jogtudatról való gondolkodás holisztikusabb megközelítésének 

elősegítése”.72 Összességében a tanulmány rávilágít, hogy a jogtudat kialakulásának 

folyamata mennyire összetett és bonyolult, illetve ebből következően a kialakuló 

jogtudatnak az emberi bizalommal, a cselekvések tudatosságával, a reflexióval 

összefüggő aspektusai milyen sokféleképpen határozhatják meg az egyének viselkedését 

és reakcióit a késő modernitás korának társadalmi kihívásaira. 

 

V. Összefoglalás 

 

Korunk globalizált társadalma, illetve e társadalomnak az információs technológia és 

annak vívmányai általi – a hétköznapi és a legszűkebb értelemben vett szakmai életnek 

szinte minden területén megfigyelhető – átitatottsága, meghatározottsága a jogászok 

figyelmét sem kerülheti el. Mára a pszichológia és neurobiológia egészen új 

eredményeinek felhasználása, különösképp a XXI. század gazdasági berendezkedése, a 

világméretű kiterjedéssel rendelkező különböző nagyvállalatok tevékenysége és céljai 

tükrében joggal veti föl az adatbiztonsággal és az információval mint korunk egyik 

legjelentősebb kincsével, értékével kapcsolatos legalapvetőbb szociológiai és jogi 

kérdéseket. Számos kutatás eredményei bizonyítják, hogy a különböző internetes 

felületeken mindössze egy kattintással elfogadható „privacy policy” létezése önmagában 
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elegendő ahhoz, hogy az egyének nagyobb bizalommal forduljanak egy internetes 

szolgáltató és annak tevékenysége felé, teljesen függetlenül magának az elfogadott 

adatvédelmi szabályzatnak a tényleges tartalmától. 

 

A fentieket figyelembe véve úgy tűnik, hogy a szabályozásoknak a léte paradox módon 

épp a tudatosság csökkentését idézheti elő a társadalomban. Amíg az emberek a bizalmat 

nem a szabályozás tartalmához, hanem pusztán annak létezéséhez kapcsolják, aligha 

beszélhetünk valódi adatvédelemről, valódi reflexivitásról, valódi tudatosságról, inkább a 

folyamatos túlszabályozás nem szándékolt következményeinek megjelenését 

könyvelhetjük el: elkényelmesedés, belenyugvás az ár megfizetésébe. A fent részletezett 

folyamat eredményeként a felhasználók többsége eljut odáig, hogy tulajdonképp előnye 

származik a figyelmetlenségből, s a technológiai vívmányokkal szemben tudatosan vagy 

tudattalanul alkalmazott önvédelmi mechanizmusok (például a rádió elnémítása a reklám 

idejére, később reklámblokkoló szoftverek telepítésére a böngészőnkbe) csökkenése 

elkerülhetetlenné válik részben a hatékonyan alkalmazott neuromarketing eljárások 

következtében is. A félelemérzet így talán szintén mérséklődik, az egyének viszont egyre 

természetesebbnek veszik, hogy az adatvagyon az a bizonyos ár, amit meg kell fizetniük 

a kényelemért, tehát jogosan merülhet föl bennünk, hogy egy a GDPR-hoz hasonló 

méretű és hírverést kapó szabályozás léte magának a megkérdőjelezésnek a lehetőségét 

öli ki az emberek tudatából. 

 

A mély mediatizáltság korában nagy jelentőséget kap a tény, hogy alapvetően az egyének 

azt képesek elgondolni, amire lehetőségük adódik, ezeket a lehetőségeket pedig 

nagymértékben befolyásolja – az építészetet és a digitalizáció folyamatát rokonító 

népszerű analógiával élve – a minket körülvevő tárgyi és szellemi környezet. A 

tudatosítás, a tudatosság növelése, az információ terjesztése kulcsfontosságú lehet, de 

akár a hatékonyabb jogi szabályozás melletti aktivizmus is lehet célravezető, amit például 

BARTHOLOMEW javasol. A javaslatainak jelentősége elsősorban abban áll, hogy 

alternatívát mutat a gyakorlatban az óriásvállalatok adatgyűjtésének csupán minimális 

gátat vető jelenlegi szabályozásokkal szemben. Nevezetesen azt, hogy lehet 

kiegyensúlyozottabb szabályozást is alkotni. A jog szférájában elképzelhető, a jogi 

szabályozás területén megjelenő alternatívák a félelemtől eltérő megküzdési stratégiát 

jelenthetnek, még ha kérdéses is a sikeres kimenetelük. Létezik azonban más lehetőség is, 

amelyet Nick COULDRY és Andreas HEPP médiaszociológusok vázolnak, nevezetesen, 

hogy bármilyen kényelmes is volna, emberként és társadalomtudósként nem fogadhatnak 

el egy, az emberiség jelenét és jövőjét ilyen mélységben érintő kérdésben olyan 

álláspontot, amely értékmentes volna. Bizonyos morális vonatkozásokból kiindulva tehát 

a szabályozásnak vagy a társadalmi tudatosságnak egy olyan horizontját is érdemes lehet 

megcélozni, ahonnan egészen más megvilágításba helyeződhetnek a globalizált 

társadalom egyre szélesedő digitális infrastruktúrájához történő igazodás körülményei.


